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Curriculum vitae  Irina Lonean 
Data nașterii 14.05.1986 

Telefon - 
E-mail irina.lonean@comunicare.ro 

Skype - 

  
Experienţa profesională 

  
Martie 2017 - 

prezent 
Coordonator proiect 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

• Coordonarea proiectului cu rol de lider de echipă (coordonare tehnică a echipe de 
experți monitorizare) pentru aplicarea Pactelor de Integritate în România, ca 
instrument de monitorizare a Fondurilor ESI pentru asigurarea integrității în 
achizițiile publice. Proiectul: „Pactele de Integritate – Mecanisme de control civic 
pentru salvgardarea fondurilor europene. Faza a II-a”. Proiectul este finanțat de 
Comisia Europeană prin DG REGIO (martie 2017-Februarie 2022) 

• Coordonator pentru politici publice și strategie în domeniul achizițiilor publice, la 
nivel european în cadrul proiectului „Pactele de Integritate – Mecanisme de control 
civic pentru salvgardarea fondurilor europene. Faza a II-a” lansat de DG REGIO - 
număr de referință Ares(2015)2153449 - 22/05/2015, pentru un parteneriat de 16 
organizații din 11 țări europene (august 2019-august 2020) 

• Cercetător în cadrul proiectului BICA – Business Integrity Country Agenda, 
activitatea incluzând o analiză aprofundată a sistemului de achiziții publice din 
România, din perspectiva capacității sale de a gestiona riscurile și vulnerabilitățile 
la corupție și de a promova dezvoltarea unei comunități de afaceri (de ofertanți) 
integrii 

• Expert în elaborarea unor studii/metodologii/ghiduri/alte materiale similare în 
domeniul prevenirii și reducerii fenomenului de corupție, autor al "Studiului privind 
activitatea de consiliere etică și avertizarea în interes public/de integritate, inclusiv 
protecția avertizorului, pornind de la situația existentă și stadiul implementării 
SNA", în cadrul proiectului "Consolidarea integrității în instituțiile publice și în 
mediul de afaceri". Beneficiar: Ministerul Finanțelor Publice (mai-iunie 2020) 

• Expert cheie sau non cheie în realizarea de studii sociologice și instituționale 
privind aplicarea standardelor anticorupție (inclusiv standardul ISO 37001) 

• Expert desemnat pentru misiunile tematice de monitorizare și evaluare în cadrul 
Strategiei Naţionale Anticorupţie (SNA) 2016-2020, inclusiv realizarea monitorizării 
implementării SNA pentru realizarea obiectivului specific privind creșterea 
integrității în achizițiile publice (iulie 2019 – decembrie 2020) 

• Expert politici instituționale de integritate și conformitate în cadrul proiectului 
LINC - creșterea capacității administrației publice centrale în prevenirea și 
identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilități si averi 
nejustificate”, cod: SIPOCA 451, implementat de Agenția Națională de Integritate 
(ANI) în parteneriat cu Transparency International Romania (TI-Ro), inclusiv 
evaluare și analiză a sistemului de management al incompatibilităților și 
conflictelor de interese în activitatea administrației publice, inclusiv în achiziții 
publice, prin sistemul PREVENT. (august 2018-iulie 2019). 

• Lider de echipă și expert dezvoltare strategică - Cercetare socială în comunitate și 
elaborarea strategiei de dezvoltare locală a Municipiului Câmpina pentru 
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dezvoltarea și incluziunea zonelor marginalizate (august-decembrie 2017). 
Persoană de contact pentru referință: Daniela Hoitan, Șef serviciu Programe-
Finanțare Primăria Câmpina, programe@primariacampina.ro, +40 741 063 496 

• Servicii de consultanță pentru dezvoltarea procedurilor de lucru care să sprijine 
dezvoltarea culturii integrității în companii private și instituții publice (octombrie 
2017-ianaurie 2022) 

• Cercetător pentru realizarea unei cercetări naționale și a celei comparative între 
România, Grecia, Italia și Lituania referitoare la răspunderea juridică penală a 
persoanelor juridice și impactul acesteia asupra achizițiilor publice în contextul 
fondurilor europene. Proiectul ”The Preventive Role of the Judiciary in Protecting 
the Financial Interest of the European Union”. Proiect finanțat de OLAF, Programul 
Hercule II (martie-decembrie 2017) 

• Formator - Livrare formare în domeniul politicilor publice, integrității publice, 
anticorupție, conformitate organizațională, integritate în achiziții publice (aprilie-
decembrie 2017, decembrie 2018, iulie 2019, februarie 2021, iunie 2021) 

Numele 
angajatorului 

Transparency International Romania | Asiociația Română pentru Transparenţă (TI-Ro) 

Adresa Bd. General Gheorghe Magheru 28-30, et. 3, Sector 1, Bucuresti, tel: +4 031 6606 000, 
fax: +4 031 6606 006 
Persoană de contact pentru referință: Georgiana Ciută, Director Executiv: 
georgiana.ciută@transparency.org.ro, +40 726 499 374 

Sectorul de 
activitate 

ONG internaţional 

  

Octombrie 2016 – 
prezent 

Cadru didactic asociat 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Susținere seminar pentru cursurile: 
- Deontologia funcționarului public, 
- Justiția administrativă,  
- Responsabilitatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, 
- Structuri antifraudă și anticorupție, 
- Metodologii de analiză a corupției, 
- Drepturile la transparentă și bună administrare 

Numele 
angajatorului 

Facultatea de Administrație Publică - Școala Națională de Studii Politice și 
Administrative 

Adresa Bd.Expoziției nr. 30A, et. 6, sector 1, București, cod poştal 012104 
Persoană de contact pentru referință: Diana-Camelia Iancu, Decan, 
dciancu@administratiepublica.eu; Victor Alistar, Conferențiar universitar: 
victor.alistar@transparency.org.ro, +40 721 093 424 

Sectorul de 
activitate 

Învățământ universitar 

  

Octombrie 2015-
prezent 

Consultant, planificare strategică, dezvoltarea capacității administrative și evaluare 
de politici publice, programe și fonduri europene 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

• Lider de echipă – Evaluarea aplicării principiilor orizontale a Fondurilor Europene 
Structurale și de Investiții (septembrie 2021-iunie 2022). Servicii contractate de: 
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Persoană de contact pentru 
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referință: Laura Trofin, Adminsitrator QURES Quality Research and Support, 
laura.trofin@qures.ro, +40 756 548 823 

• Manager de proiect în cadrul ctr. 2740/09.02.2021 încheiat între QURES Quality 
Research and Support SRL și Primăria Municipiului Pașcani, contract de servicii de 
elaborare de „Politici publice în domeniile educației, sănătății, asistenței sociale, 
mediu și transport” în cadrul proiectului „Soluții integrate, mecanisme și proceduri 
pentru fundamentarea deciziilor, planificarea strategică și simplificarea 
procedurilor administrative la nivelul Municipiului Pașcani” cod SMIS 136308 
(durata contractului: februarie 2021-octombrie 2022). 

• Specialist internațional în evaluare – Evaluarea Multinațională a Programelor 
UNICEF (ianuarie 2020-ianuarie 2021). Persoană de contact pentru referință: Laura 
Trofin, Adminsitrator QURES Quality Research and Support și lider de echipă, 
laura.trofin@qures.ro, +40 756 548 823 

• Lider de echipă – Evaluarea mecanismelor și capacității de implementare a 
Fondurilor Europene Structurale și de Investiții (aprilie-decembrie 2020, noiembrie 
2021-prezent). Servicii contractate de: Ministerul Fondurilor Europene. Persoană 
de contact pentru referință: Laura Trofin, Adminsitrator QURES Quality Research 
and Support, laura.trofin@qures.ro, +40 756 548 823 

• Lider de echipă – Evaluarea impactului Programului Interreg-IPA de cooperare 
transfrontalieră România-Serbia. Servicii contractate de: Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației. Persoană de contact pentru referință: Laura 
Trofin, Adminsitrator QURES Quality Research and Support, laura.trofin@qures.ro, 
+40 756 548 823 

• Expert non-cheie evaluare - Implementarea Planului de Evaluare a Programului 
Operațional Capital Uman 2014-2020. Evaluarea intervențiilor în domeniul ocupării 
forței de muncă (aprilie 2019-octombrie 2020). Servicii contractate de: Ministerul 
Fondurilor Europene. Persoană de contact pentru referință: Laura Trofin, 
Adminsitrator QURES Quality Research and Support și lider de echipă, 
laura.trofin@qures.ro, +40 756 548 823 

• Expert – Analiza practicii de evaluare a politicilor de tineret în țările Consiliului 
Europei (aprilie 2019-decembrie 2020). Servicii contractate de: Consiliul Europei 
(Parteneriatul pentru tineret). Persoană de contact: Tanya Basarab, 
tanya.BASARAB@partnership-eu.coe.int  

• Consultant monitorizare și evaluare pentru Programul educațional al UiPath 
Foundation (iulie 2019-prezent). Persoană de contact pentru referință: Raluca 
Negulescu-Balaci, raluca.negulescu@uipath.com  

• Expert evaluare – Evaluarea sumativă a Pachetului Educație incluzivă de calitate 
modelat de UNICEF România în județul Bacău. Servicii contractate de: UNICEF 
România (aprilie 2019-ianuarie 2021). Persoană de contact pentru referință: 
Eduard Petrescu, epetrescu@unicef.org, +40 722 398 100 

• Expert evaluare – Evaluarea Programului pentru Dezvoltarea Educației Inclusive 
2011-2020, din Republica Moldova. Servicii contractate de: UNICEF Moldova (mai-
decembrie 2019). Persoană de contact pentru referință: Laura Trofin, 
Adminsitrator QURES Quality Research and Support și lider de echipă, 
laura.trofin@qures.ro, +40 756 548 823 

• Expert evaluare – Evaluarea sumativă a Pachetului Minim de Servicii modelat de 
UNICEF România în județul Bacău. Servicii contractate de: UNICEF România 
(septembrie 2018-iunie 2019). Persoană de contact pentru referință: Eduard 
Petrescu, epetrescu@unicef.org, +40 722 398 100 

• Expert evaluare – Evaluarea măsurilor slab accesate din cadrul PNDR 2014-2020. 
Servicii contractate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (septembrie 
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2018-martie 2019). Persoană de contact pentru referință: Laura Trofin, 
Adminsitrator QURES Quality Research and Support și lider de echipă, 
laura.trofin@qures.ro, +40 756 548 823 

• Expert pentru elaborarea propunerilor de standarde de calitate și de cost pentru 
servicii publice descentralizate în cadrul proiectului Consolidarea cadrului pentru 
creșterea calității serviciilor public  și pentru sprijinirea dezvoltării la nivel local (SPC) 
cod SMIS – SIPOCA 9 (noiembrie 2017- februarie 2019). Persoană de contact pentru 
referință: Mihai Alexandru Ghigiu, expert raportor, alexghigiu@gmail.com  

• Expert monitorizare și evaluare pentru realizarea Planului de Monitorizare și 
Evaluare și actualizarea Programului de Coeziune Socială pentru tineri din 
comunități care găzduiesc refugiați (februarie-septembrie 2018). Servicii 
contractate de: UNICEF Turcia. Persoană de contact pentru referință: Musa Akgül: 
musaaibu@gmail.com, +90 506 851 69 71 

• Expert evaluare programe în domeniul social – Evaluarea ex-post a programelor 
finanțate prin Mecanismul financiar SEE şi prin Mecanismul financiar Norvegian 
2009-2014. Servicii contractate de: Ministerul Fondurilor Europene (aprilie-august 
2018). Proiectul a presupus evaluarea a 22 de programe finanțate de granturile SEE 
și norvegiene în România, dintre care 5 programe în domeniul social. Persoană de 
contact pentru referință: Laura Trofin, Administrator QURES Quality Research and 
Support și lider de echipă, laura.trofin@qures.ro, +40 756 548 823 

• Expert non-cheie elaborare studii de caz de evaluare în cadrul Evaluării 
intermediare a programului Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-
2020. Servicii contractate de: DG Justice and Consumers, și subcontractate către 
QURES Quality Research and Support. Persoană de contact pentru referință: Laura 
Trofin, Administrator QURES Quality Research and Support, laura.trofin@qures.ro, 
+40 756 548 823 

• Expert evaluare de program (expert cheie) – Evaluarea programului de încurajare 
a consumului de fructe proaspete în scoli aferent perioadei dintre anii școlari 2010 
– 2011 si 2015 – 2016. Servicii contractate de Agenția de Plăți și Intervenții pentru 
Agricultură (APIA) (noiembrie 2016-ianuarie 2017). Proiectul a presupus 
implementarea unui sistem de evaluare al programului pe baza indicatorilor 
stabiliți prin Ordin al Ministrului Agriculturii. Persoană de contact pentru referință: 
Septimiu Suciu, Director executiv, suciu@ccsas.ro, +40 744 393 121 

• Expert „Analiza bunelor practici de la nivel european” în cadrul proiectului 
Consolidarea cadrului pentru creșterea calității serviciilor publice  și pentru 
sprijinirea dezvoltării la nivel local (SPC) cod SMIS – SIPOCA 9 (iunie-septemrbie 
2016). Persoană de contact pentru referință: Ecaterina Alexoaie, responsabil de 
proiecte SNSPA, cati.alexoaei@snspa.ro  

• Lider de echipă evaluator – Evaluarea impactului programului de servicii sociale în 
comunități rurale al UNICEF: Summative evaluation of “First Priority: No More 
‘Invisible’ Children!” modelling project in Romania, 2011-2015”. Servicii de evaluare 
a impactului programului de asistență socială pentru copii, inclusiv servicii oferite 
pentru tineri și adolescenți. Servicii contractate de: UNICEF România (martie 2016-
mai 2017). Persoană de contact pentru referință: Vioirca Ștefănescu, Child Rights 
Systems Monitoring Specialist, vstefanescu@unicef.ro, +40 744 707797 

• Expert cheie senior fonduri europene – Evaluarea impactului intervențiilor POCU 
în domeniul ocupării forței de muncă. Evaluarea contribuției POCU la creșterea 
ocupării în rândul tinerilor NEETs. Raport de evaluare 2015. Servicii contractate de: 
Ministerul Fondurilor Europene (martie-mai 2016). Proiectul a presupus 
implementarea sistemului de evaluare dezvoltat de Comisia Europeană pentru 
Inițiativa Locuri de Muncă pentru Tineri și adaptarea lui la situația României. 
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Persoană de contact pentru referință: Laura Trofin, Administrator QURES și lider 
de echipă, laura.trofin@qures.ro, +40 756 548 823 

• Expert cheie senior fonduri europene – Servicii de consultanță pentru introducerea 
baremelor standard de costuri, sumelor forfetare și a finanțării pe bază de rate fixe 
în implementarea operațiunilor de asistență tehnică în perioada 2014-2020. Servicii 
contractate de: Ministerul Fondurilor Europene (octombrie-decembrie 2015). 
Proiectul demonstrează deținerea de cunoștințe în domeniul monitorizării și 
evaluării, proiectul a inclus monitorizarea cheltuielilor realizate în proiectele de 
asistență tehnică pentru propunerea unor soluții în vederea utilizării sistemelor de 
costuri simplificate. Persoană de contact pentru referință: Laura Trofin, 
Administrator QURES și lider de echipă, laura.trofin@qures.ro, +40 756 548 823 

Numele 
angajatorului/ 

Adresa 

Consultant independent  contractat de 
- Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Bd.Expoziției nr. 30A, et. 6, 

sector 1, București 
- International Consulting Expertise, Strada Vasile Lascăr 42- 44, etaj 7-8, ap 17-18, 

sector 2, Bucuresti 
- QURES Quality Research and Support, Str. Bocșa, nr. 7, ap. 4, Sector 2, Bucureşti 
- CC SAS, Str. Borhanciului nr. 16, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

Sectorul de 
activitate 

Consultanță/ Asistență tehnică pentru administrația publică 

  
Octombrie 2017 – 

Februarie 2018/ 
Februarie-Mai 2019  

Cadru didactic asociat 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Susținerea cursurilor de: 
- Politici publice (în limba franceză) 
- Management de proiect (în limba engleză și în limba română) 
- Introducere în comunicarea politică (în limba franceză) 

Numele 
angajatorului 

Facultatea de Științe Politice – Universitatea București 

Adresa Calea Plevnei nr. 59, București, cod poştal 010223 
Persoană de contact pentru referință: Alexandra Iancu, Conferențiar universitar, 
alexandra.iancu@fspub.unibuc.ro   

Sectorul de 
activitate 

Învățământ universitar 

  

Aprilie 2014-
prezent 

Manager de proiect. Expert politici și programe de tineret. Formator 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

• Corespondent național Youth Wiki - prezentarea și evaluarea politicilor și 
inițiativelor în domeniul tineretului în România. Proiectul 2017 din cadrul 
programului finanțat de Comisia Europeană, Education, Audiovisual and Culture 
Executive Agency (EACEA), Erasmus+ (ianuarie 2017-decembrie 2017, iulie 2019-
prezent) 

• Expert politici publice de tineret în cadrul proiectului Standarde și politici 
sustenabile în lucrul cu tinerii din România finanțat prin POCA 2014-2020 
(septembrie 2018-iunie 2019) 
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• Coordonator echipă experți incluziunea tinerilor în cadrul proiectului 
„Competences for Inclusion in International Youth Work”, finanțat de Erasmus +, 
Acțiunea Cheie 2 (septembrie 2017-decembrie 2018) 

• Dezvoltarea unui manual de bune practici pentru activități cu tinerii în urma 
schimbului de experiență România-Norvegia, în cadrul proiectului Participare 
pentru democrație, finanțat de Fond ONG, granturile SEE (februarie-aprilie 2016) 

• Realizarea unui studiu de evaluare al programelor, proiectelor și acțiunilor de 
educație pentru antreprenoriat social din România și a unui manual de bune 
practici de educație pentru antreprenoriat social, în cadrul proiectului Youth 
creates. Parteneriat pentru dezvoltarea educației pentru antreprenoriat social, 
finanțat de Erasmus +, Acțiunea Cheie 2 (februarie 2016-mai 2017) 

• Formator pentru lucrători de tineret în cadrul proiectului Community 2.0 - Creative 
CSR instruments for Youth Projects, finanțat de Erasmus +, Acțiunea Cheie 1 
(noiembrie 2015-ianuarie 2016) 

• Planificare stategică, supervizarea și monitorizarea acțiunilor pilot de detached 
youth work in România; elaborarea strategiei de dezvoltare a metodologiei de 
detached youth work in România în cadrul proiectului Developing Detached Youth 
Work Practice, finanțat de Erasmus +, Actiunea Cheie 2. (octombrie 2014-iulie 
2016). 

• Manager de proiect cu rol în coordonarea tehnică a activităților și a echipei (rol de 
lider de echipă) în cadrul proiectului Participarea publică antidiscriminare a 
tinerilor din comunitățile rurale, finanțat de Fond ONG, granturile SEE. Activitatea 
a inclus: coordonarea echipei pentru elaborarea documentului de planificare a 
participării publice a tinerilor în mediul rural și a documentului de planificare a 
sustenabilității privind participarea publică a tinerilor, formare pentru lucrători 
de tineret (mai 2014-iulie 2015)  

Numele 
angajatorului 

Centrul pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă (CDCD) 
Persoană de contact pentru referință: Adina Șerban, Președinte: adica@cdcd.ro, +40 
741 075 409 

Adresa Comuna Giubega, nr. 913, jud. Dolj 
Sectorul de 

activitate 
Organizație neguvernamentală pentru tineret 

  

Februarie 2016-
Ianuarie 2017 

Consilier al Secretarului de Stat pentru Tineret 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

• Planificare strategică a politicilor de tineret implementate și inițiate de 
Secretarul de Stat pentru Tineret Andrei Popescu 

• Pregătirea unor acte normative în domeniul tineretului, inclusiv propunerea de 
modificare a legii nr. 350/2006, Legea Tinerilor. 

• Elaborarea Planului de acțiuni aferent Strategiei Naționale în domeniul politicii 
de tineret 2015-2020. 

• Monitorizarea implementării fondurilor europene și naționale destinate tinerilor, 
în vederea dezvoltării politicilor de tineret ale MTS de o manieră coerentă și 
complementară cu alte investiții 

• Dezvoltarea designului pentru studii, analize, cercetări în domeniul tineretului 
• Pregătirea unor metodologii și proceduri pentru implementarea proiectelor și 

programelor de tineret 
• Corespondent național Youth Wiki - prezentarea și evaluarea politicilor și 

inițiativelor în domeniul tineretului în România. Proiectul 2016 din cadrul 
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programului finanțat de Comisia Europeană, Education, Audiovisual and Culture 
Executive Agency (EACEA), Erasmus+ (iunie 2016-decembrie 2016) 

 

Numele 
angajatorului 

Ministerul Tineretului și Sportului 

Adresa Str. Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti 
Persoană de contact pentru referință: Andrei Popescu, fost Secretar de Stat : 
andreipopesq@gmail.com, +40 724 137 137 

Sectorul de 
activitate 

Administrație publică 

  

Septembrie 2013-
Februarie 2016 

Consultant (și Director Cercetare-Dezvoltare, din noiembrie 2014) 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Realizarea de studii, analize și evaluări în cadrul contractelor încheiate de 
Interbational Consulting Expertise: 
• Expertul administrație publică (expert cheie) - Servicii de consultanță pentru 

dezvoltarea unui studiu de evaluare a impactului măsurilor anticorupție in cadrul 
proiectului „Creșterea integrității în Agenția Națională de Administrare Fiscală prin 
cooperare instituțională și consolidarea capacității” – finanțat prin Mecanismul 
Norvegian. Evaluare contractată de: Secretariatul General al Guvernului, beneficiar: 
Agenția Națională de Administrare Fiscală (septembrie 2015-februarie 2016).  

• Expert cheie politici publice și comunicare publică - Servicii de cercetare calitativă 
și cantitativă/studierea opiniei publice/ sondaj în România în domeniul dezvoltării 
internaționale. Servicii contractate de: Programul Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare, beneficiar: Ministerul Afacerilor Externe (noiembrie-decembrie 2015). 

• Coordonator evaluare (Lider de proiect evaluator) - Evaluarea multianuală 2011-
2013 a Programului General Solidaritate și Gestionarea Fluxurilor Migratorii (PG 
SOLID): Fondul European pentru Refugiați, Fondul European pentru Integrare, 
Fondul de Returnare, Fondul Frontierelor Externe (finanțările în România din PG 
SOLID). Proiectul a inclus și evaluarea impactului programelor (februarie-octombrie 
2015).  

• Expert cheie senior - Evaluarea managementului și performanțelor Programului 
Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013. Proiectul a inclus și 
evaluarea efectelor programului (august 2014-martie 2015).  

• Expert pe termen scurt (cercetare calitativă) - Evaluarea de impact a Domeniului 
Major de Intervenție 3.4 „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru 
formarea profesională continuă”, Programul Operațional Regional (iulie 2014-
martie 2015).  

• Expert pe termen scurt (cercetare calitativă) - Evaluarea de impact a Domeniului 
Major de Intervenție 5.2 „Crearea/dezvoltarea/modernizarea infrastructurilor 
specifice pentru valorificarea durabilă a resurselor naturale cu potenţial turistic şi 
pentru creşterea calităţii serviciilor turistice”, Programul Operațional Regional (iulie 
2014-martie 2015).  

• participarea ca expert junior cooptat pentru realizarea procedurilor de comunicare 
în cadrul contractului: „Servicii de elaborare a unui studiu privind performanţa 
furnizării serviciilor de informare şi relaţionare cu cetăţenii, inclusiv cercetarea 
gradului de satisfacţie a cetăţenilor, strategie şi manual de comunicare”, pentru 
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Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanlor vârstnice (septembrie 
2013-mai 2014). 

Numele 
angajatorului 

International Consulting Expertise 

Adresa Strada Vasile Lascăr 42- 44, etaj 7-8, ap 17-18, sector 2, Bucuresti 
Persoană de contact pentru referință: Gabriela Tănase, Director executiv, 
gabiela.tanase@iceconsult.ro, +40 721 734 145 

Sectorul de 
activitate 

Consultanță/ Asistență tehnică pentru administrația publică 

  
Octombrie 2010 – 

Februarie 2013 
Preparator doctorand / Cercetător doctorand  

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Susținere seminar pentru cursurile: „Introducere în comunicarea politică”, „Metode 
de cercetare în Ştiinţa politică”, „Civil society and political participation in Central 
and Eastern Europe”, „Managementul fondurilor structurale” 

Numele angajatorului Universitatea din București, 
Centre d'étude de la vie politique (Cevipol) la Université Libre de Bruxelles 

Adrese Bd. M. Kogălniceanu 36-46, Sector 5, 050107, Bucuresti, Romania 
Campus du Solbosch, Institut de Sociologie, niveau 11, avenue F.D. Roosevelt 50, 
1050 Bruxelles, Belgia 

Sectorul de activitate Învățământ universitar 

  

Martie 2010-Aprilie 
2012 

Coordonator de program 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

• Coordonator național pentru România (lider al echipei de cercetare) în cadrul 
proiectului „Acţiune împotriva corupţiei bazată pe date reale - Proiectul Sistemelor 
Europene de Integritate” finanțat de Comisia Europeană, DG Home Affairs, proiect 
în cadrul căruia s-a realizat evaluarea performanțelor sistemului de luptă anti-
corupție din România, inclusiv a sistemului de achiziții publice (noiembrie 2010-
martie 2012).  

• Formator - susținerea unor module de training pentru combaterea corupției în 
mediul de afaceri (instruirea angajaților ENEL) și în cadrul unei sesiuni de training 
anticorupție internaționale pentru administrația publică. Participanții la curs din: 
Muntenegru, Serbia, Kosovo, Croația. Formare contractată de Regional School for 
Public Administration, în cadrul European Institute of Public Administration (EIPA) 

• Expert finanțare europeană în cadrul proiectului „Parteneri sociali şi societate civilă 
în sprijinul ocupării şi integrării sociale”, cofinanțat prin Programul Operațional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane de FES. (martie 2010-decembrie 2011). 
Monitorizarea implementării fondurilor europene destinate ocupării și incluziunii 
sociale în Regiunea București Ilfov, inclusiv monitorizarea achizițiilor publice și 
susținerea de cursuri de formare și sesiuni de asistență/consultanță privind 
accesarea și managementul fondurilor europene, inclusiv realizarea de achiziții 
publice, pentru membrii Pactului Regional pentru Ocupare și Incluziune Socială 
București Ilfov. 

• Expert advocacy pe temele de interes ale organizației (elaborarea de propuneri de 
politici publice și negocierea lor): integritate în achiziții publice și în furnizarea 
serviciilor publice, în special servicii publice în domeniul educației, sănătății și 
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asistenței sociale. Expert advocacy pentru promovarea pactelor de integritate în 
România pentru achizițiile publice, la nivel local, în perioada iunie 2010-iunie 
2011. 

Numele angajatorului Transparency International Romania | Asociaţia Română pentru Transparenţă (TI-Ro) 
Adresa Bd. General Gheorghe Magheru 28-30, et. 3, Sector 1, Bucuresti, România, tel: +4 

031 6606 000, fax: +4 031 6606 006 

Sectorul de activitate ONG internaţional 

  
Februarie 2009–Martie 

2010 
Coordonator program și Director adjunct (din aprilie 2009) 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

• gestionarea naţională a proiectelor Asociaţiei Pro Democraţia; 
• susţinerea de seminarii şi training-uri pe temele de expertiză ale Asociaţiei Pro 

Democraţia; 
• redactarea comunicatelor de presa ale organizației pe domeniile de expertiză și 

gestionarea comunicării cu presa la nivel național 
• coordonarea misiunilor de observare a alegerilor și coautor al rapoartelor de 

observare în cadrul proiectelor (rol de lider de echipă): 
o „Pentru Alegeri de nota 10”, finanţat de Guvernele Lichtenschtein, Islandei şi 

Norvegiei, prin Fond ONG (octombrie 2009 – martie 2010) – observarea 
alegerilor prezidențiale în 2009 

o „For the President Stand Up and Observe!”, finanţat de Balkan Trust for 
Democracy (octombrie 2009 – martie 2010) – observarea alegerilor 
prezidențiale în 2009 

o misiunea naţională de observare a alegerilor pentru Parlamentul European, 7 
iunie 2009 (organizare: mai-iunie 2009) 

• managementul de contract al proiecului de observare a alegerilor prezidențiale 
din Ucraina, 2009 și Observatori pe Termen Scurt, (decembrie 2009) proiect 
finanțat de National Democratic Institute. 

• coordonator de proiect: „A Toolkit for Successful Advocacy”, finanţat de Black Sea 
Trust 

• coautor al raportului privind aplicarea legislației în domeniul consilierii de etică în 
administrația publică, in cadrul proiectului: „Consilierul de etică: echilibru şi 
integritate în administraţia publică”, finanțat de Guvernele Islandei, Principatul 
Liechtenstein 

• Livrare de training pe teme privind advocacy și relații instituționale în cadrul 
proiectului: „Un Parlament Deschis”, finanţat de Fundaţia Hanss Seidel. 

Numele angajatorului Asociaţia Pro Democraţia (APD) 
Adresa B-dul Maresal Al. Averescu nr.17 – in incinta Complexului Social de Servicii „Sf. 

Ecaterina” – Pavilion F, Et. 3, Sector 1, Bucuresti 

Sectorul de activitate ONG naţional, 30 de filiale în România 

  
Iunie 2008–Septembrie 

2008 
Coordonator programe 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

• redactarea raportului de monitorizare și analiză privind activitatea parlamentară 
în sesiunea ianuarie-iunie 2008 

• coordonator de cercetare în proiectul „Open Parliaments”, finanţat de Black Sea 
Trust 
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Numele angajatorului Asociaţia Institutul pentru Politici Publice (IPP) 

Sectorul de activitate ONG naţional 

  
Educaţie 

Perioada 2010-2013 
Diploma obţinută Doctor în Ştiinţe Politice 

Numele instituţiei  Université Libre de Bruxelles, Campus du Solbosch, Institut de Sociologie, niveau 11, 
avenue F.D. Roosevelt 50, 1050 Bruxelles, Belgia și Universitatea din Bucureşti 
(cotutelă a tezei), Bd. M. Kogălniceanu 36-46, Sector 5, 050107, Bucuresti, Romania 

  
Perioada 2010-2012 

februerie – iulie 2012, bursa Agence Universitaire de la Francophonie 

Numele instituţiei  École Doctorale Francophone en Science Sociale, Universitatea din București 
Bd. M. Kogălniceanu 36-46, Sector 5, 050107, Bucuresti, Romania 

  

Perioada 2010-2015 

Diploma obţinută Licență în drept 
Numele instituţiei  Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti 

Bd. M. Kogălniceanu 36-46, Sector 5, 050107, Bucuresti, Romania 

  

Perioada 2008-2010 
Diploma obţinută Masterat în Ştiinţe Politice 

Numele instituţiei  Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti 
Str. Spiru Haret, nr. 8, 010175 Bucureşti 

  

Perioada 2004-2008 

Diploma obţinută Licenţă (şefă de promoţie) 
Numele instituţiei  Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti 

Materii studiate: 
- știință politică, politică comparată și studiul instituțiilor politice fundamentale 
- sociologie politică 
- metode de cercetare socială și statistică pentru științe politice 
- filosofie politică 
- drapt constituțional 
- istorie politică 
Str. Spiru Haret, nr. 8, 010175 Bucureşti  

  
Formare profesională 

Perioada, locul de 
desfășurare septembrie 2011, București 

Diploma obţinută Manager de proiect, certificat CNFPA 

Numele furnizorului de 
formare  Structural Consulting Group 
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Perioada, locul de 
desfășurare septembrie 2010, București 

Diploma obţinută Formator certificat, certificat CNFPA 
Numele furnizorului de 

formare e-Training 

  
Aptitudini şi 
competenţe  

 

Limba maternă Română 

Limbai străine cunoscute  Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  C2 Utilizator 
experimentat 

C2 Utilizator 
experimentat 

C2 Utilizator 
experimentat 

C2 Utilizator 
experimentat 

C2 Utilizator 
experimentat 

Franceză  C2 Utilizator 
experimentat 

C2 Utilizator 
experimentat 

C2 Utilizator 
experimentat 

C2 Utilizator 
experimentat 

C2 Utilizator 
experimentat 

  
Competenţe şi 

aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Cunoștințe foarte bune de operare PC: Windows, Word, Excel, PowerPoint, nevigare web.  

  
Publicații: 
Articole în volume 
2018 Irina Lonean, „Anti-corruption institutions as democratization agents in Romania. Lessons from 

parliamentary and civil society discourses”, in Alexandra Iancu, Antony Todorov, Reforms, 
Democratization and Anti-Corruption in Romania and Bulgaria: Ten Years of EU Membership, Editura 
Universității din București, 2018,  

2017 Victor Alistar, Irina Lonean, Ruxandra Soare, „Romania’s Corruption: A Short Overview”in Adi, A., & 
Lilleker, D.G., 2017, #rezist – Romania’s 2017 anti-corruption protests: causes, development and 
implications, 
http://eprints.bournemouth.ac.uk/29647/1/romanian_protests_2017_publication_FINAL_nk.pdf  

2017 Victor Alistar, Irina Lonean, Ruxandra Soare, „Romania’s Anti-corruption Fight: A Brief History ”in Adi, 
A., & Lilleker, D.G., 2017, #rezist – Romania’s 2017 anti-corruption protests: causes, development and 
implications, 
http://eprints.bournemouth.ac.uk/29647/1/romanian_protests_2017_publication_FINAL_nk.pdf  

 
Articole în reviste și publicații indexate ale unor conferințe 

2018 Laura Trofin, Vasile Alecsandru Strat, Irina Lonean, „A theory based evaluation on possible measures 
which increase young NEETs employability”, pp. 931–941, in Proceedings of the International 
Conference on Business Excellence, Vol 12, nr. 1, 2018, 
https://content.sciendo.com/view/journals/picbe/12/1/article-p931.xml  

2012 Irina Lonean, „Construirea formei de guvernare prin discurs în 2003 şi 2009. Republica 
semiprezidenţială în Constituţia României”, pp. 83-96, in Sfera Politicii, nr. 172, 2012, 
http://www.sferapoliticii.ro/sfera/172/art09-Lonean.php. 
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2012 Irina Lonean, „Relaţia dintre partide şi stat ca efect al competiţiei politice. Sistemul de partide şi 
partonajul în politica românească”, pp. 82-92, in Sfera Politicii, nr. 169, 2012, 
http://www.sferapoliticii.ro/sfera/169/art08-Lonean.php. 

2012 Irina Lonean, „Reforma statului. O formulă la modă sau o schimbare fundamentală?”, pp. 35-45, in 
Sfera Politicii, nr. 167, 2012, http://www.sferapoliticii.ro/sfera/167/art05-Lonean.php. 

2010 Irina Bujder, „Societatea civilă românească între performanţă şi participare publică”, pp. 21-25, in Sfera 
Politicii, nr. 2 (144), anul XVIII, 2010, http://www.sferapoliticii.ro/sfera/144/art02-bujder.html. 

2009 Irina Bujder, „Criză, birocraţie şi democraţie. O perspectivă democratică asupra programelor de 
combatere a crizei economice”, pp. 43-46, in Sfera Politicii, nr. 133, anul XVII, 2009, 
http://www.sferapoliticii.ro/sfera/133/art07-bujder.html. 

2009 Irina Bujder, „Schimbarea politică şi schimbarea administrativă. Ce se schimbă şi ce se păstrează în 
administraţie odată cu schimbarea de guvern”, pp. 42-47, in Sfera Politicii, nr. 131-132, anul XVII, 2009, 
http://www.sferapoliticii.ro/sfera/131-132/art06-bujder.html. 

 
Participări la colocvii și conferințe internaţionale 

2018 „Boosting Access to Justice as a Support to Raise Administrative Capacity of the Judicial System”, 5th 
Annual International Conference on Law and Administrative Justice from an Interdisciplinary 
Perspective, National University of Political Studies and Public Administration, Faculty of Public 
Administration, Department of Law “Victor Dan Zlătescu”, Bucharest, Romania in partnership with 
Charles University, Faculty of Social Sciences, Prague, Czech Republic, 23-25 noiembrie 2018, 
Bucurețti, România 

2012 „Minorities related discourse and policies of the state. Re-shaping the Romanian national state after 
accession to EU", Assessing Accession 2012 research symposium 'Minorities and the EU Eastern 
Enlargement: Past, Present and Future Experiences', 14-15 iunie 2012, Tartu, Estonia 

2012 „An analytical model of the construction of the state image of the political elites. Case study: the 
discourses about the Romanian state reforms from 2009 to 2012”, Journée Docroale à l’ Université 
Libre de Bruxelles et VUB, 22 mai 2012, Bruxelles 

2012 „Citoyenneté, nation et nationalisme dans la Roumaine postcommuniste", Conferinţa Redéfinir la 
nation Ethnicité et nation dans les sociétés communistes et postcommunistes; Institutul de Cercetări 
Politice, Universitatea din Bucureşti, http://fspubconference2012.wordpress.com/, 18-19 mai 2012, 
Bucureşti 

2011 „Youth NGO’s Advocacy to Solve the Unemployment Problem”, cu Adina-Marina Călăfăteanu, 
International Students’ Conference European Union 2020, la University of National and World 
Economy, Sofia, Bulgaria, 9 noiembrie 2011 

2009 „Naţionalism şi multiculturalitate în şcoală şi în comunitatea rurală în perioada comunistă. Studiu de 
caz: Comuna Prejmer, judeţul Braşov", Conferinţa Cultural and Political Developments during the 
Socialist Regimes of Central and Eastern Europe, mai 2009, Bucureşti, Institutul de Cercetări Politice, 
Universitatea din Bucureşti 

2007 „A social perspective on populism in Romania” conferință Le Populisme en Europe la Universitatea din 
Wroclaw, Facultatea de Științe Sociale, Institutul de Științe politice în colaborare cu Université libre de 
Bruxelles, Faculté des Sciences sociales et politiques, Wroclaw, Polonia, 12-14 decembrie 2007. 

2006 „The Ratification of The Treaty Estabishing a Constitution for Europe. A Social and Civil-Political 
Solution for the Europe of the 25”, Conferinţa Jean Monnet "Uniunea Europeana intre primul si al 
doilea val al extinderii catre Europa Centrala si de Est", 19-21 mai 2006, Iaşi Centrul de Studii Europene, 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” 
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Recenzii 

2008 Ramona Coman, Ana Maria Dobre (coord.), Politici publice româneşti. O abordare europeană, Editura 
Institutul European, Colecţia Studii Europene, Iaşi, 2007 (Irina Bujder), pp. 755-758, in Studia Politica. 
Romanian Political Science Review, vol. VIII, no. 3, 2008. 

2008 Marie-Claude Maurel, Maria Halamska, Démocratie et gouvernement local en Pologne, CNRS, coll. 
«Mondes russes et est-européens. Nations, Sociétés, Nations», Paris, 2006 (Irina Bujder), pp. 483-
486, in Studia Politica. Romanian Political Science Review, vol. VIII, no. 2, 2008. 

2007 Sandrine Kott, Martine Mespoulet (eds.), avec la collaboration d’Antoine Roger, Le postcommunisme 
dans l’histoire, Coll. „Sociologie et Politiques“, Éditions de l’Université de Bruxelles, Bruxelles, 2006 
(Irina Bujder), pp. 1015-1018, in Studia Politica. Romanian Political Science Review, vol. VII, no. 4, 
2007. 

2016 Herwing Reynaert, Kristof Steyvers, Pascal Delwit, Jean-Benoit Pilet (eds.), Revolution or Renovation. 
Reforming Local Politics in Europe, Part 1. Local Political Reforms in Europe, Vanden Broele Publishers, 
”Comparative Local Politics Coll.”, Brugge, 2005 (Irina Bujder), pp. 1004-1008, in Studia Politica. 
Romanian Political Science Review, vol. VI, no. 4, 2006. 

 
Articole neindexate 
2016 Adina-Marina Călăfăteanu, Irina Lonean, „The invisible youth in rural Romania and development 

perspectives”, European Youth Partnership Jurnal, 2016, https://pjp-
eu.coe.int/documents/1017981/9000853/The+invisible+youth+in+rural+Romania.pdf/3d5df70a-
4b9c-4f38-93b8-7ce4ea39b7ce  

 
Contribuții la rapoarte de evaluare de programe și politici publicate 

2017 Summative evaluation of “First Priority: No More ‘Invisible’ Children!” modelling project in Romania, 
2011-2015, UNICEF, 2018. 

2017 Analiza bunelor practici de la nivel european” în cadrul proiectului Consolidarea cadrului pentru 
creșterea calității serviciilor publice  și pentru sprijinirea dezvoltării la nivel local (SPC) cod SMIS – 
SIPOCA 9, http://www.ddap.ro/studii-si-analize  

2017 Studiu la nivel naţional privind evaluarea programului de încurajare a consumului de fructe 
proaspete în şcoli, 
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/sfs/documents/ro_evaluation_report_-
_2016-2017_ro.pdf  

2016 Evaluarea impactului intervențiilor POCU în domeniul ocupării forței de muncă. Evaluarea 
contribuției POCU la creșterea ocupării în rândul tinerilor NEETs. Raport de evaluare 2015, 
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-
2014/14.07/Raport_final_Evaluarea_intervențiilor_POCU_în_domeniul_ocupării_forței_de_muncă.
_Evaluarea_contribuției_POCU_la_creșterea_ocupării_în_rândul_tinerilor_NEETs._Raport_de_eval
uare_2015.pdf  

2016 Studiu evaluare a impactului măsurilor anticorupție in cadrul proiectului „Creşterea integrităţii în 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin cooperare instituţională şi consolidarea capacităţii”, 
https://static.anaf.ro/static/10/GranturiNorvegiene/Studiu_ANAF_RO.pdf  

2015 Evaluarea de impact a Domeniului Major de Intervenție 3.4 „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea 
şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru 
formarea profesională continuă” Programul Operațional Regional 
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Evaluarea de impact a Domeniului Major de Intervenție 5.2 „Crearea/dezvoltarea/modernizarea 
infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a resurselor naturale cu potenţial turistic şi 
pentru creşterea calităţii serviciilor turistice”, Programul Operațional Regional 

 
Contribuție la rapoarte Transparency International 

2017 The preventive role of judiciary in protecting the financial interest of the European Union – a 
comparative analysis for improved performance. Comparative report, editat de Transparency 
International Romania. Disponibil la: 
https://www.transparency.org.ro/proiecte/proiecte_incheiate/2017/proiect_1/ComparativeRepor
tOLAFBT.pdf  

2012 Studiul asupra Sistemului Naţional de Integritate. Ediţia a 3-a, Bucureşti, 2012, editat de 
Transparency International Romania. ISBN: 978-973-0-12102-5. Studiu coordonat. Disponibil la: 
http://www.transparency.org.ro/politici_si_studii/studii/sistemul_national_de_integritate/NIS201
2.pdf 

2011 Raportul naţional asupra corupţiei 2011. Transparency International România. Coautor. Disponibil 
la: http://transparency.org.ro/politici_si_studii/studii/national_coruptie/2011/RNC2011.pdf  

 


